
 ة ة تجري تحسينات جوهري  مكتبة الشرق األوسط الرقمي  

 في منصتها اإللكترونية  ات التصفح والبحث وتنظيم املحتوى تعزيز إمكاني   تحسينات التتضمن 

 

واملعلوماتأعلن   املكتبات  موارد  الوطني    ،مجلس  قطر  عن    ،ةومكتبة  اليوم  ستانفورد  جامعة  ومكتبات 

  . ةمكتبة الشرق األوسط الرقمي  ة في تحسينات جوهري  

 

طلقت منصتهاة، التي  توفر مكتبة الشرق األوسط الرقمي  
ُ
واملفتوح على    ، إمكانية االطالع املجاني  2020في يوليو    أ

ة من املواد املنشورة  للشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تجميع السجالت الرقمي    الغني    التراث الثقافي  

واملواد والخرائط  الصوتي    ة التاريخي    والوثائق  واملرئي  والتسجيالت  الشرق  ة  منطقة  من  الكثير  ذلك  وغير  ة، 

 األوسط وشمال أفريقيا.  

 

املوقعو  زائرو  العربي    ، يستطيع  باللغتين  واإلنجلياملتاح  نحو    ،ةزي  ة  رقمي    134تصفح  سجل  املواد    ألف  من 

  12يصل امتدادها ألكثر من  زمنية  عصوًرا  تغطي  م و لاملحفوظة في املتاحف واملكتبات واألرشيفات حول العا

 .عامألف 

 

للتصفح والبحث وتنظيم املحتوى،  يوظائف وإمكانتتضمن التحسينات في موقع املكتبة إضافة  و  ات جديدة 

ة يتفاعل معها املستخدمون،  وفرعي  ة  رئيسي    مسؤولي إدارة املوقع تنظيم املحتوى في فئاتبإمكان  حيث أصبح  

تم    . لغات  بعدة   املتاحة  العناصر  تعرض  التي  واجهة املستخدمتحسين    جرى كذلك وقد     ين دمج التقويم  كما 

مع  وامليالدي    الهجري   واجهة واحدة  في  بصورة منفصلة،  املوقع  يستخدمان على  كانا  اللذين  قابلي  ،   ةإضافة 

 لتنقل الختيار التقويم املطلوب.  ا

 

 يُ أصبح املوقع اآلن  ومن التحسينات أيًضا،  
 
من ويبرزها  بانتظام  املواد الجديدة التي تضاف  الضوء على  ط  سل

"تصفح  من خالل صفحة  كذلك  ، كما يمكن تصفحها  ةاملستجدات" على الصفحة الرئيسي  قسم "آخر  خالل  
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وكذلك  واملستخدمين  ب شركاء املشروع بأي مالحظات أو تعليقات من الزائرين  ة". ويرح  بحسب الفترة الزمني  

 املكتبة. موقع التي يقترح الزائرون إضافتها إلى  ةتوصيات باملجموعات الرقمي  أي 

 

ة تضع االستراتيجيات لتحسين البحوث  منظمة مستقلة غير ربحي     (CLIR) مجلس موارد املكتبات واملعلومات

 
 
 . ةة واملراكز األكاديمي  م بالتعاون مع املكتبات واملؤسسات الثقافي  والتعليم وبيئات التعل

 

الوطني    تسعى قطر  التراث    للحفاظ   ة مكتبة  املكتوب    واإلسالميالعربي  على  والتاريخ  التراث  جمع  من خالل 

سُھل االستفادة منھا  ي  موثوقة    معلوماتية  ئةیب  توفيرل  . وتهدفواملحافظة عليه وإتاحته للجميع  باملنطقةالخاص  

 .ایً وثقاف ایً متقدم تكنولوج طیفي مح مھایوضمان استدامتھا، وتقد

 

تضيف  ة التي  مع الشركاء العامليين في تطوير التقنيات واألدوات والخدمات الرقمي    مكتبات ستانفوردتتعاون  

ة  تخزيني  مساحة  مليون عنصر و   12أكثر من    من خالل مجموعة تضم  و املكتبات واألرشيفات.  قيمة كبيرة إلى  

ةة، أنشأت مكتبات ستانفورد بيئة من املقتنيات األرشيفي   كيلومتًرا 22 حوالي  يبلغ طولها ة  ديناميكي   استكشافي 

ة التي لها أهمية كبيرة للباحثين وأعضاء  ة واآلثار العاملي  املواد التاريخي    االطالع علىو   البحث  مصممة لتحسين

 هيئة التدريس سواء في ستانفورد أو الجامعات األخرى حول العالم.
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